
De Royal Golf Club Oudenaarde is de perfecte plek voor golf en
gezelligheid. Onze missie is om de belangrijkste familieclub te zijn in
Oost- en West-Vlaanderen waar iedereen zich welkom voelt en zich
kan uitleven op het golfterrein. Wij openen onze deuren voor
sportieve mensen en hun families die van golf en alles wat erbij hoort
houden. Dit bereiken we door middel van onze historische site, met
uitstekend ontworpen en onderhouden terreinen en een
impressionant clubhuis. We streven ernaar om een totale golfbeleving
aan te bieden aan onze leden en bezoekers, zodat ze steeds met een
uitmuntende ervaring naar huis gaan en zo uitdragen dat de Royal
Golf Club Oudenaarde dé plaats is voor golf en vriendschap. Om ons
huidig team te versterken in het kader van onze groei-ambities zoeken
wij een :

General Manager (m/v) 
Functieomschrijving 

• De General Manager is verantwoordelijk voor het beheer van alle dagelijkse activiteiten van Royal Golf Club 
Oudenaarde in overeenstemming met de vastgestelde doelstellingen en het beleid van de raad van bestuur, 
aan wie hij/zij rapporteert. 

• Hij/zij leidt, coacht en ondersteunt iedereen die betrokken is bij het operationele beheer van de club, zowel op 
als naast de baan (administratie, Pros, greenkeepers, shop, hospitality, enz.). Hij/zij is ook het aanspreekpunt 
van de club voor alle belanghebbenden, alsook de leden. 

• De General Manager werkt aan de continue verbetering van de kwaliteit en zorgt ervoor dat alle procedures en 
checklists van de club worden opgemaakt, eventueel aangepast en door iedereen worden gevolgd.

• Hij/zij ontwikkelt en beheert een operationeel en financieel bedrijfsplan voor de middellange termijn in 
samenwerking met de betrokken partijen. Hij/zij is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarlijkse 
budgetten. 

• Hij/zij is verantwoordelijk voor het volledig financieel beheer en de rapportering  hierover overeenkomstig de 
vastgestelde boekhoudprocedures, met goedgekeurde begrotingen en rapportage aan de raad van bestuur. 

• De General Manager ontwikkelt en implementeert een marketing- en verkoopplan, evenals interne en externe 
communicatie, om onze groeidoelstellingen te bereiken. 

• Door voortdurend verbeteringen aan te brengen, verhoogt hij de tevredenheid van leden, gasten, werknemers 
en de raad van bestuur.

Profiel 

• Ideale kandidaten hebben hogere studies achter de rug en ten minste 3 jaar ervaring in algemeen management, 
bij voorkeur bij een vergelijkbare club met een sterke focus op gastvrijheid. 

• Zij begrijpen wat er nodig is om het hoogste niveau van service te leveren, zowel op als buiten de baan, en zijn 
bereid om flexibel te zijn en indien nodig weekends en avonden te werken. 

• Het zijn empathische managers met commerciële vaardigheden die alle belanghebbenden kunnen meenemen 
in ons duurzame succesverhaal. 

• Ze zijn in staat om nauw en succesvol samen te werken met de raad van bestuur en zijn commissies.

Aanbod 

• Wij bieden een carrière waarin je je talenten ten volle kunt ontplooien en kunt delen in ons succes. De club 
biedt een competitief compensatiepakket, samen met mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei. 

Geïnteresseerde en gekwalificeerde kandidaten stellen zich kandidaat  door hun cv en motivatie op te sturen 
naar het directiecomité via mail dc@golfoudenaarde,be
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